
De Pilz E-Shop –  
Meer dan online inkopen



In wereldwijde markten telt de snelle beschikbaarheid 

van informatie, producten en onderdelen en een com-

pleet overzicht van alle uitgevoerde handelingen. Pilz 

biedt u al deze functies, zodat u snel en praktisch online 

kunt bestellen en inkopen. Wereldwijd in 31 landen en 

16 talen.

Pilz E-Shop – Profiteer van de voordelen op: 

www.pilz.com

De Pilz E-shop
In de B2B-sector moeten webshops tegenwoordig 
meer bieden dan alleen een inkoopportal dat 24 uur 
per dag bereikbaar is. Als klant verwacht u meer, en 
terecht. 
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www.pilz.com

In de opzetfase van een project is er behoefte aan veel productinformatie om een optimale 
automatiseringsoplossing te garanderen. De Pilz E-Shop ondersteunt u hierbij; u beschikt 
altijd snel over alle informatie die nodig is voor een omvattende projectconfiguratie.  
Uiteraard ook in uw eigen taal.

De eenvoudige weg  
naar het juiste product

Producten – het complete aanbod van Pilz

Boodschappenlijst – geheugensteuntje tijdens opzet 

en inkoop

Downloadcenter – alle informatie over een product

Met de boodschappenlijst van de Pilz 

E-Shop hebt u  altijd een overzicht van  

alle innovatieve Pilz-producten. Eenvoudig 

toevoegen aan de lijst en deze openen als u hem nodig 

hebt. En de producten op de lijst bestellen is ook heel 

simpel, met een klik plaatst u alles in het winkelmandje 

en kunt u bestellen.

In het downloadcenter vindt u uitgebreide 

documentatie bij elk product. Centraal op 

één locatie en altijd volledig bijgewerkt. Zo 

hebt u altijd toegang tot de informatie die u in elke fase 

van uw project nodig hebt. Zo zijn er bijvoorbeeld naast 

informatiebladen, handleidingen en goedkeuringen ook 

2D- en 3D-productmacro’s beschikbaar voor een voor 

een handig virtueel constructieproces.

Het productaanbod biedt u altijd een 

 uitgebreid overzicht van het totale leve-

ringsaanbod, met alle productinformatie  

die u nodig hebt voor een doeltreffende keuze.
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www.pilz.com

Pilz wordt wereldwijd in 31 landen vertegenwoordigd. Uiteraard inclusief een eigen  
E-Shop. Zo kunt u wereldwijd online inkopen en worden producten lokaal aangeleverd.  
In alle  andere landen worden uw producten geleverd vanuit het centrale Pilz-magazijn en 
op  verzoek uiteraard ook per express-zending geleverd.

Wereldwijd bestellen –  
lokale aanlevering

Betaalwijze – gewoon kiezen en betalen

Winkelmandje – nog flexibeler inkopen

Beschikbaarheid – tijdbesparende informatie in  

real-time

Met de import-functie van het winkelmandje 

kunt u rechtstreeks vanuit uw constructie-

programma of ERP-systeem bestellings-

gegevens in de Pilz E-Shop plaatsen. Heel eenvoudig.  

Zo wordt uw bestelproces makkelijker. Het winkelmandje 

is bovendien heel makkelijk op te slaan, zodat u de 

informatie op elk moment met een extern programma 

kunt bekijken.

Bij elk product wordt altijd de actuele 

leveringstijd getoond. Zo wordt telefonisch 

navragen of langdurig uitzoekwerk overbodig, 

u hebt immers altijd de gewenste, actuele informatie bij 

de hand.

Individuele prijzen – altijd zicht op de afgesproken 

prijzen

Als geregistreerde gebruiker ziet u altijd de 

afgesproken prijzen per product, en er wordt 

rekening gehouden met alle staffelkortingen.

Wilt u bij Pilz betalen met creditcard?  

Geen probleem. Naast betalen op factuur  

met individueel vastgelegde betalingsvoor-

waarden bieden we in de meeste landen ook betaling  

per creditcard aan.
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www.pilz.com

Online inkopen is een vertrouwenskwestie. Alle stappen van het proces moeten daarom 
eenvoudig en transparant zijn. Het infocenter helpt u daarbij. Hier hebt u alles op een rijtje 
en kunt u altijd alle stappen van het proces nagaan.

Bestellings- en leveringsstatus

 

Gebruikersgegevens – individueel aan te passen en 

veilig opgeslagen

In de Pilz E-Shop vindt u alle gegevens over 

uw bestellingen op één plek.  

Aanbiedingen, bestellingen, leveringstijden  

en facturen worden overzichtelijk en in chronologische 

volgorde weergegeven. Bovendien zijn alle opdrachten 

altijd te bekijken, ook opdrachten die u niet online hebt 

geplaatst. Een efficiënte tool die u tijd bespaart en voor 

alle betrokkenen het benodigde resultaat levert.

Uw persoonlijke gebruikersgegevens kunt  

u op elk moment zelf aanpassen. Ook kunt  

u uw eigen wachtwoord instellen. Of u nu  

uw persoonlijke gegevens bewerkt, inkoopt of informatie 

zoekt: alle informatie wordt altijd opgeslagen en be - 

schermd volgens de hoogste veiligheidsnormen.

In de Pilz E-Shop hebt u toegang tot alle 

 informatie over uw opdrachten. Zo wordt 

naast de bewerkingsfase van elke afzonderli-

jke opdracht de leveringsstatus getoond. Deelleveringen 

en uitstaande posten hebt u direct op een rijtje. Gelever-

de zendingen kunt u volgen met de online-service  

van onze logistieke partners.

De E-Shop –  
alle informatie op één plek
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archief
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Zo koopt u online in
OCI – uw directe link met Pilz Eenvoudig online inkopen in vijf stappen 

Ga naar www.pilz.com en selecteer uw land

 

Klik op “Login” of als u dit nog niet eerder gedaan 

hebt, eenmalig op  “registreren”

 

Klik op E-Shop en kies Bestellen

 

Klik de productcatalogus aan, kies producten en 

plaats ze in uw winkelmandje

 

Bevestig het winkelmandje en verstuur uw bestelling

De Pilz E-Shop onder-

steunt de Open Catalog 

Interface (OCI), een 

speciale interface voor directe uit- 
wisseling van productgegevens en 

winkelmandjes met e-procurement-

systemen. Daarmee heeft u binnen 

uw eigen systeem direct toegang  

tot alle productgegevens van Pilz 

met hun individuele prijzen, en kunt  

u in real-time zien of een product 

leverbaar is. Zo zijn alle gegevens 

beschikbaar in uw eigen systeem.

Als u interesse heeft, geven onze 

klantadviseurs u graag advies.
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www.pilz.com

Ondersteuning bij alle fasen  
van keuze en aankoop

Of het nu gaat om de ontwikkeling, de online aankoop of de aftersales. De Pilz E-shop ondersteunt u tijdens het  
volledige aankoopproces. Want wie dagelijks online inkoopt heeft behoefte aan extra functies die het kiezen,  
het afwikkelen en het volgen van de aankoop nog makkelijker en praktischer maken.
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The Best of 
German 
Engineering

Partner of:

Aangeboden door:

Pilz GmbH & Co. KG

Felix-Wankel-Straße 2

73760 Ostfildern, Duitsland

Tel.: +49 711 3409-0 

Fax: +49 711 3409-133 

info@pilz.com

www.pilz.com

Pilz ontwikkelt milieuvriendelijke producten met ecologische 

materialen en energiebesparende technologieën. We maken  

en bewerken onze producten milieubewust en energiezuinig,  

in ecologisch ontworpen gebouwen. Zo biedt Pilz u  

duurzaamheid bij de zekerheid dat u energie-efficiënte  

producten en milieuvriendelijke oplossingen krijgt.
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